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SL Združena v raznolikosti SL 

21.10.2015 A8-0249/149 

Predlog spremembe  149 

Jens Gieseke 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0249/2015 

Julie Girling 

Zmanjšanje nacionalnih emisij za nekatera onesnaževala zraka 

COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD) 

Predlog direktive 

Priloga III – del 1 – oddelek A – točka 3 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Države članice zmanjšajo emisije 

amoniaka iz anorganskih gnojil z uporabo 

naslednjih pristopov: 

3. Države članice lahko zmanjšajo emisije 

amoniaka iz anorganskih gnojil z uporabo 

naslednjih pristopov: 

Or. en 
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SL Združena v raznolikosti SL 

 

21.10.2015 A8-0249/150 

Predlog spremembe  150 

Jens Gieseke 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0249/2015 

Julie Girling 

Zmanjšanje nacionalnih emisij za nekatera onesnaževala zraka 

COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD) 

Predlog direktive 

Priloga III – del 1 – oddelek A – točka 4 – uvodni del 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Države članice do 1. januarja 2022 

zmanjšajo emisije amoniaka iz hlevskega 

gnoja z uporabo naslednjih pristopov: 

4. Države članice lahko do 1. januarja 

2022 zmanjšajo emisije amoniaka iz 

hlevskega gnoja z uporabo naslednjih 

pristopov: 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0249/151 

Predlog spremembe  151 

Jens Gieseke 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0249/2015 

Julie Girling 

Zmanjšanje nacionalnih emisij za nekatera onesnaževala zraka 

COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD) 

Predlog direktive 

Priloga III – del 1 – oddelek C – točka 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Države članice s sprejetjem ukrepov iz 

oddelkov A in B zgoraj zagotovijo, da so 

vplivi na majhne in mikrokmetije v celoti 

upoštevani. Države članice jih lahko na 

primer izvzamejo iz navedenih ukrepov, 

kadar je to mogoče in ustrezno v luči 

obveznosti glede zmanjšanja emisij, ki se 

uporabljajo. 

1. Države članice s sprejetjem ukrepov iz 

oddelkov A in B zgoraj zagotovijo, da so 

vplivi na majhne in mikrokmetije v celoti 

upoštevani. Države članice jih izvzamejo iz 

navedenih ukrepov, kadar je to mogoče in 

ustrezno v luči obveznosti glede 

zmanjšanja emisij, ki se uporabljajo.  

Or. en 
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SL Združena v raznolikosti SL 

 

21.10.2015 A8-0249/152 

Predlog spremembe  152 

Jens Gieseke 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0249/2015 

Julie Girling 

Zmanjšanje nacionalnih emisij za nekatera onesnaževala zraka 

COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD) 

Predlog direktive 

Člen 10 – odstavek 3 (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

  3. Komisija pred določitvijo nacionalnih 

obveznosti glede zmanjšanja emisij opravi 

tudi oceno učinka za živo srebro (Hg) in 

po potrebi predloži nov zakonodajni 

predlog. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0249/153 

Predlog spremembe  153 

Jens Gieseke 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0249/2015 

Julie Girling 

Zmanjšanje nacionalnih emisij za nekatera onesnaževala zraka 

COM(2013)0920 – C7-0004/2014 – 2013/0443(COD) 

Predlog direktive 

Člen 4 – odstavek 3 – točka b 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(b) emisije na Kanarskih otokih, v 

francoskih čezmorskih departmajih, na 

Madeiri in Azorih; 

(b) emisije na Kanarskih otokih, v 

francoskih čezmorskih departmajih, na 

Madeiri in Azorih ter v prikrajšanih 

gorskih regijah; 

Or. en 

 

 

 


